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WSPÓLNE STANOWISKO SPIUG

W ostatnim okresie przetacza się przez Polskę dyskusja dotycząca sposobów ograniczenia 
występowania smogu w naszym Kraju. 
mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.
występowania emisji szkodliwych substancji do atmosfery w okresie zimowym jest tzw. niska emisja 
powstająca w wyniku spalania niskiej jakości paliw 
grzewczych, głównie w kotłach na paliwa stałe, które już dawno powinny być wycofane z 
użytkowania. Ocenia się według różnych szacunków, że tego typu urządzeń funkcjonuje w Polsce 2,5 

– 3 mln szt.. Kotły i piece na paliwa stałe w domach jednorodzinnych w Polsce to w większości 
urządzenia znacznie wyeksploatowane i wiekowe
dziesięcioletnie lub starsze. Jest to ogromny rynek wymian urządzeń grzewczych na najbliższe lata.
Do tego, mamy w ostatnich dwóch latach dużą dynamikę wzrostów w mieszkaniowym budownictwie 
jednorodzinnym.   

Dlatego, producenci urządzeń grzewczych z zainteresowaniem i nadzieją odebrali zapowiedź 

wdrożenia w życie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gos

Priorytetowego „Czyste Powietrze

oficjalnie dostępnych danych, oferta 

własności lub będących współwłaścicielami 

uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Programu ma  zostać dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem 

stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania 

elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane 

prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych 

budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.

zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji 

pożyczek. 

Po analizie dostępnych informacji,

działających programów wsparcia, 

działające już w Polsce od 12 lat

konstruktywny sposób zabrać głos w 

takiego kształtu założeń Programu

osiągniecie zakładanego efektu końcowego

oczekują obywatele naszego kraju.

Ze względu na charakter działalności. SPIUG i PORT PC ch

aspekty dotyczące kwalifikacji urządzeń grzewczych do 

procesie wymiany, oraz do instalacji w nowobudowanych obiektach.
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STANOWISKO SPIUG i PORTPC W SPRAWIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

przetacza się przez Polskę dyskusja dotycząca sposobów ograniczenia 
występowania smogu w naszym Kraju. Strona rządowa proponuje różne rozwiązania działań

na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Jedną z najistotniejszych przyczyn 
występowania emisji szkodliwych substancji do atmosfery w okresie zimowym jest tzw. niska emisja 

niskiej jakości paliw i odpadów w nieefektywnych 
kotłach na paliwa stałe, które już dawno powinny być wycofane z 

Ocenia się według różnych szacunków, że tego typu urządzeń funkcjonuje w Polsce 2,5 

na paliwa stałe w domach jednorodzinnych w Polsce to w większości 
urządzenia znacznie wyeksploatowane i wiekowe. Ponad 60 proc. kotłów to urządzenia 

Jest to ogromny rynek wymian urządzeń grzewczych na najbliższe lata.
, mamy w ostatnich dwóch latach dużą dynamikę wzrostów w mieszkaniowym budownictwie 

Dlatego, producenci urządzeń grzewczych z zainteresowaniem i nadzieją odebrali zapowiedź 

wdrożenia w życie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Priorytetowego „Czyste Powietrze”, jako kluczowego narzędzia walki ze smogiem w Polsce

ferta będzie skierowana do osób fizycznych posiadających prawo 

własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które 

uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem 

stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania 

elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane 

prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych 

budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej. W ramach oferty ma być 

zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych ale wyłącznie w formie 

Po analizie dostępnych informacji, opierając się na doświadczeniach z przeszłych i obecnie 

działających programów wsparcia, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, 

e od 12 lat oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

konstruktywny sposób zabrać głos w kwestii wrażania Programu i w ten sposób pomóc 

u założeń Programu, aby Program skutecznie i w możliwie krótkim 

osiągniecie zakładanego efektu końcowego jakim jest poprawa jakości powietrza w Polsce, czego 

oczekują obywatele naszego kraju. 

Ze względu na charakter działalności. SPIUG i PORT PC chciałyby zwrócić uwagę

aspekty dotyczące kwalifikacji urządzeń grzewczych do zastąpienia starych kotłów i pieców w 

procesie wymiany, oraz do instalacji w nowobudowanych obiektach. 

, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa 
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PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

przetacza się przez Polskę dyskusja dotycząca sposobów ograniczenia 
Strona rządowa proponuje różne rozwiązania działań 

przyczyn 
występowania emisji szkodliwych substancji do atmosfery w okresie zimowym jest tzw. niska emisja 

efektywnych urządzeniach 
kotłach na paliwa stałe, które już dawno powinny być wycofane z 

Ocenia się według różnych szacunków, że tego typu urządzeń funkcjonuje w Polsce 2,5 

na paliwa stałe w domach jednorodzinnych w Polsce to w większości 
Ponad 60 proc. kotłów to urządzenia 

Jest to ogromny rynek wymian urządzeń grzewczych na najbliższe lata. 
, mamy w ostatnich dwóch latach dużą dynamikę wzrostów w mieszkaniowym budownictwie 

Dlatego, producenci urządzeń grzewczych z zainteresowaniem i nadzieją odebrali zapowiedź 

podarki Wodnej Programu 

, jako kluczowego narzędzia walki ze smogiem w Polsce . Według 

skierowana do osób fizycznych posiadających prawo 

jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które 

 W ramach 

dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem 

stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania 

elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane mają być  również 

prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych 

ma być możliwy również 

ale wyłącznie w formie 

opierając się na doświadczeniach z przeszłych i obecnie 

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, 

olska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, chcą w 

i w ten sposób pomóc w stworzeniu 

e i w możliwie krótkim czasie pozwolił na 

jakim jest poprawa jakości powietrza w Polsce, czego 

uwagę na techniczne 

starych kotłów i pieców w 
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Podstawową sprawą  jest jednoznaczne zdefiniowanie urządzeń które mogą być objęte 
dofinansowaniem w ramach Programu. 
poziomu emisji i efektywności urządzenia pozwoli na wyeliminowanie praktyk zastępowania starego 
urządzenia nowym, ale o podobnych parametrach technicznych, co w efekcie nie p
osiągnięcia założonego celu jakim jest likwidacja zani
grzewczych. Rozwiązaniem występujących w praktyce problemów byłoby stworzenie listy urządzeń 

spełniających wymagania – może być np. osobna d

osobna dla pozostałych urządzeń grzewczych

tj. kotły gazowe i olejowe. Za wzór może posłużyć lista

http://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Biomasse/biomasse_node.ht
ml lub lista małopolskiego samorządu (w tym akurat przypadku lista jest oparta o 

ekoprojektu) https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
Podobna lista powinna być także stworzona

słonecznych, pomp ciepła i elektrycznych urządzeń grzewczych, gdzie wyszc

produkty spełniające wymagania określone w specyfikacji która powinna być złą

Programu.   

Lista byłaby przydatna przede wszystkim dla urzędników obsługujących 

oraz  wszelkie inne projekty programów wsparcia ograniczenia niskiej emisji. Obecnie panuje

zamieszanie co do wyboru i stoso

udział w projekcie. Tego typu rozwiązanie zapewniłoby pełna transparentność procedur 

przyznawania wsparcia dla poszczególnych inwestycji w zakresie doboru urządzeń grzewczych

1. Kolektory słoneczne: w wypadku Programu „Czyste Powietrze”, korzystne byłoby włączenie 

kolektorów słonecznych do ogólnego programu wsparcia, jakim podlegałyby inne urządzenia 

grzewcze typu kotły czy pompy ciepła, a nie jedynie wsparcia poprzez pożyczki. Tego typu 

rozwiązanie pomogłoby odbudować rynek sprzedaży detalicznej dla tej grupy produktowej 

po załamaniu jakie miało miejsce w ostatnich latach po okresie boomu. Obecnie sprzedaż 

kolektorów słonecznych odbywa się z powodzeniem wyłącznie 

nie jest korzystne z uwagi na stabilność tego segmentu rynku. W tym celu wsparcie powinno 

się oprzeć na zupełnie nowych i innowacyjnych założeniach, dających preferencje efektowi 

końcowemu, a nie bazowaniu na parametrów pośrednich. 

 Wsparcie dla kolektorów słonecznych, powinno się 

 
a. W propozycji nowego instrumentu wsparcia wykorzystano wydajność kolektora, czyli de 

facto ilość pozyskiwanego przez niego ciepła, a nie powierzchnie brutto czy netto. 
Powierzchnia brutto, która jest jednym ze wskaźników dotyczących charakterystyk 
kolektora według nowej normy stanowi jedynie element pośredni służący do 
prawidłowego doboru i klasyfikacji instalacji kolektorów słonecznych, ale nie ma wpływu 
na wysokość dofinansowania
(efektywność wydawanych środków) a nie powierzchnia, która jest jednym z czynników, 
który wpływa na sumaryczny uzysk
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Podstawową sprawą  jest jednoznaczne zdefiniowanie urządzeń które mogą być objęte 
finansowaniem w ramach Programu. Jednoznaczne określenie wymogów jakościowych dla 

poziomu emisji i efektywności urządzenia pozwoli na wyeliminowanie praktyk zastępowania starego 
urządzenia nowym, ale o podobnych parametrach technicznych, co w efekcie nie p
osiągnięcia założonego celu jakim jest likwidacja zanieczyszczeń powietrza z rozproszonych urządzeń 

Rozwiązaniem występujących w praktyce problemów byłoby stworzenie listy urządzeń 

może być np. osobna dla klasy 5w wypadku kotłów

osobna dla pozostałych urządzeń grzewczych, co do których są określone wymagania ekoprojektu, 

wzór może posłużyć lista BAFA  
http://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Biomasse/biomasse_node.ht

lub lista małopolskiego samorządu (w tym akurat przypadku lista jest oparta o 

https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ 
lista powinna być także stworzona dla pozostałych urządzeń grzewczych, tj. kolektorów 

słonecznych, pomp ciepła i elektrycznych urządzeń grzewczych, gdzie wyszczególnione by były 

produkty spełniające wymagania określone w specyfikacji która powinna być złącznikiem do zasad 

Lista byłaby przydatna przede wszystkim dla urzędników obsługujących Program „Czyste Powietrze”, 

projekty programów wsparcia ograniczenia niskiej emisji. Obecnie panuje

wyboru i stosowania kryteriów jakie mają spełniać urządzenia grzewcze biorące 

Tego typu rozwiązanie zapewniłoby pełna transparentność procedur 

przyznawania wsparcia dla poszczególnych inwestycji w zakresie doboru urządzeń grzewczych

słoneczne: w wypadku Programu „Czyste Powietrze”, korzystne byłoby włączenie 

kolektorów słonecznych do ogólnego programu wsparcia, jakim podlegałyby inne urządzenia 

cze typu kotły czy pompy ciepła, a nie jedynie wsparcia poprzez pożyczki. Tego typu 

związanie pomogłoby odbudować rynek sprzedaży detalicznej dla tej grupy produktowej 

po załamaniu jakie miało miejsce w ostatnich latach po okresie boomu. Obecnie sprzedaż 

kolektorów słonecznych odbywa się z powodzeniem wyłącznie  poprzez przetargi gminne, 

nie jest korzystne z uwagi na stabilność tego segmentu rynku. W tym celu wsparcie powinno 

się oprzeć na zupełnie nowych i innowacyjnych założeniach, dających preferencje efektowi 

końcowemu, a nie bazowaniu na parametrów pośrednich.  

orów słonecznych, powinno się opierać się na dwóch kluczowych założeniach:

W propozycji nowego instrumentu wsparcia wykorzystano wydajność kolektora, czyli de 
facto ilość pozyskiwanego przez niego ciepła, a nie powierzchnie brutto czy netto. 

brutto, która jest jednym ze wskaźników dotyczących charakterystyk 
kolektora według nowej normy stanowi jedynie element pośredni służący do 
prawidłowego doboru i klasyfikacji instalacji kolektorów słonecznych, ale nie ma wpływu 
na wysokość dofinansowania -  Dofinansowany powinien być konkretny uzysk 
(efektywność wydawanych środków) a nie powierzchnia, która jest jednym z czynników, 
który wpływa na sumaryczny uzysk 

, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa 

48 662 11 55 94 

Podstawową sprawą  jest jednoznaczne zdefiniowanie urządzeń które mogą być objęte 
Jednoznaczne określenie wymogów jakościowych dla 

poziomu emisji i efektywności urządzenia pozwoli na wyeliminowanie praktyk zastępowania starego 
urządzenia nowym, ale o podobnych parametrach technicznych, co w efekcie nie przyczyni się do 

powietrza z rozproszonych urządzeń 
Rozwiązaniem występujących w praktyce problemów byłoby stworzenie listy urządzeń 

kotłów na paliwa stałe i 

określone wymagania ekoprojektu, 

http://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Biomasse/biomasse_node.ht
lub lista małopolskiego samorządu (w tym akurat przypadku lista jest oparta o wymogi 

dla pozostałych urządzeń grzewczych, tj. kolektorów 

ególnione by były 

cznikiem do zasad 

Program „Czyste Powietrze”, 

projekty programów wsparcia ograniczenia niskiej emisji. Obecnie panuje duże 

jakie mają spełniać urządzenia grzewcze biorące 

Tego typu rozwiązanie zapewniłoby pełna transparentność procedur 

przyznawania wsparcia dla poszczególnych inwestycji w zakresie doboru urządzeń grzewczych 

słoneczne: w wypadku Programu „Czyste Powietrze”, korzystne byłoby włączenie 

kolektorów słonecznych do ogólnego programu wsparcia, jakim podlegałyby inne urządzenia 

cze typu kotły czy pompy ciepła, a nie jedynie wsparcia poprzez pożyczki. Tego typu 

związanie pomogłoby odbudować rynek sprzedaży detalicznej dla tej grupy produktowej 

po załamaniu jakie miało miejsce w ostatnich latach po okresie boomu. Obecnie sprzedaż 

poprzez przetargi gminne, co 

nie jest korzystne z uwagi na stabilność tego segmentu rynku. W tym celu wsparcie powinno 

się oprzeć na zupełnie nowych i innowacyjnych założeniach, dających preferencje efektowi 

kluczowych założeniach: 

W propozycji nowego instrumentu wsparcia wykorzystano wydajność kolektora, czyli de 
facto ilość pozyskiwanego przez niego ciepła, a nie powierzchnie brutto czy netto. 

brutto, która jest jednym ze wskaźników dotyczących charakterystyk 
kolektora według nowej normy stanowi jedynie element pośredni służący do 
prawidłowego doboru i klasyfikacji instalacji kolektorów słonecznych, ale nie ma wpływu 

Dofinansowany powinien być konkretny uzysk 
(efektywność wydawanych środków) a nie powierzchnia, która jest jednym z czynników, 
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b. Dane do wyliczenia dofinansowania danego kolektora słonecznego mogą pochodzić 
wyłącznie z    procesu certyfikacji kolektora na znak Solar Keymark, uznanego i 
stosowanego przez wszystkich producentów kolektorów słonecznych na całym świecie, 
nie istnieje żaden inny ogólny system (wyłączam amerykański rynek i ICC
Uzasadnieniem takiego podejścia
testowe pochodziły z ogólnie dostępnych i publikowanych informacji a takim jest właśnie 
załącznik do certyfikatu Solar Keymark. Niestety w Polsce nie ma obecnie żadnego 
akredytowanego laboratoriom które mo
protokół. Jeżeli kiedyś w Polsce któryś ośrodek badawczy zdobyłby odpowiednią 
akredytację do certyfikacji, opartej na tych samych procedurach badań co Solar Keymark 
to oczywiście będzie możliwe dodanie takiej je
honorowane by były wyniki badań. Takie rozwiązanie gwarantuje transparentność przy 
doborze kolektorów słonecznych dla danego projektu.

 

Tego typu rozwiązanie pozwoli wyeliminować przypadki finansowania np. przewymiarowanych 

instalacji i pozwoli inwestorowi świadomie 

takiego wsparcia, jak także Zalecenia dotyczące stosowania ujednoliconych para

termicznych instalacji kolektorów słonecznych

dokumentów 

2. Kotły na paliwa stałe w wypadku Programu „Czyste Powietrze” powinny obejmować 

wyłącznie urządzenia spełniające wymogi V klasy czystości wg

wymogami ekoprojektu i Rozporządzenia 

żadnych wyjątków. Tego typu jednoznaczne postawienie sprawy

dotychczasowe praktyki panujące na rynku obchodzenia obowiązującyc

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Wielu polskich producentów zainwestowały w 

ostatnich latach dziesiątki milionów złotych w zmianę technologii spełniając tym wymagania 

najwyższej klasy czystości, jednak w dalszym ciągu musza w

wprowadzającą do obrotu urządzenia nie spełniające obowiązujących przepisów przez 

wykorzystanie różnych tricków i luk w postaci listy wyłączeń. 

wymianę starego urządzenia na kocioł na paliwa stałe p

spalanego paliwa. Dla każdego kotła producent określa paliwo, dla którego będą spełnione 

parametry sytuujące urządzenie w danej klasie. Zasilanie kotłów spełniające wymagania 

narzucone w Rozporządzeniu paliwem złej jakości n

powietrza i osiągnięciem zamierzonego celu.

3. Kotły gazowe i olejowe w Programie „Czyste Powietrze” powinny spełniać wymagania 
ekoprojektu obowiązujące od 25.09.2015 bez żadnych wyjątków. Wszystkie regulacje i 
przepisy w tym zakresie są zawarte w:
a.  DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE
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Dane do wyliczenia dofinansowania danego kolektora słonecznego mogą pochodzić 
rocesu certyfikacji kolektora na znak Solar Keymark, uznanego i 

stosowanego przez wszystkich producentów kolektorów słonecznych na całym świecie, 
nie istnieje żaden inny ogólny system (wyłączam amerykański rynek i ICC
Uzasadnieniem takiego podejścia była konieczność, aby wszystkie dane techniczne i 
testowe pochodziły z ogólnie dostępnych i publikowanych informacji a takim jest właśnie 
załącznik do certyfikatu Solar Keymark. Niestety w Polsce nie ma obecnie żadnego 
akredytowanego laboratoriom które mogłoby wykonać takie badania i dać odpowiedni 
protokół. Jeżeli kiedyś w Polsce któryś ośrodek badawczy zdobyłby odpowiednią 
akredytację do certyfikacji, opartej na tych samych procedurach badań co Solar Keymark 
to oczywiście będzie możliwe dodanie takiej jednostki do listy ośrodków z których 
honorowane by były wyniki badań. Takie rozwiązanie gwarantuje transparentność przy 
doborze kolektorów słonecznych dla danego projektu. 

Tego typu rozwiązanie pozwoli wyeliminować przypadki finansowania np. przewymiarowanych 

instalacji i pozwoli inwestorowi świadomie podejmować decyzje. Odpowiedni opis szczegółów 

Zalecenia dotyczące stosowania ujednoliconych para

rmicznych instalacji kolektorów słonecznych zostały przekazane do NFOŚiGW w formie osobnych 

Kotły na paliwa stałe w wypadku Programu „Czyste Powietrze” powinny obejmować 

spełniające wymogi V klasy czystości wg. PN EN 303

wymogami ekoprojektu i Rozporządzenia ws. wymagań dla kotłów na paliwa stałe, 

Tego typu jednoznaczne postawienie sprawy pozwoli wyeliminować 

dotychczasowe praktyki panujące na rynku obchodzenia obowiązującyc

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Wielu polskich producentów zainwestowały w 

ostatnich latach dziesiątki milionów złotych w zmianę technologii spełniając tym wymagania 

najwyższej klasy czystości, jednak w dalszym ciągu musza walczyć na rynku z szara strefa 

wprowadzającą do obrotu urządzenia nie spełniające obowiązujących przepisów przez 

wykorzystanie różnych tricków i luk w postaci listy wyłączeń. Jednocześnie

starego urządzenia na kocioł na paliwa stałe powiązać z wymogiem dot. jakości 

Dla każdego kotła producent określa paliwo, dla którego będą spełnione 

parametry sytuujące urządzenie w danej klasie. Zasilanie kotłów spełniające wymagania 

narzucone w Rozporządzeniu paliwem złej jakości nie będzie skutkowało poprawą stanu 

powietrza i osiągnięciem zamierzonego celu. 

w Programie „Czyste Powietrze” powinny spełniać wymagania 
ekoprojektu obowiązujące od 25.09.2015 bez żadnych wyjątków. Wszystkie regulacje i 

ym zakresie są zawarte w: 
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE 
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Dane do wyliczenia dofinansowania danego kolektora słonecznego mogą pochodzić 
rocesu certyfikacji kolektora na znak Solar Keymark, uznanego i 

stosowanego przez wszystkich producentów kolektorów słonecznych na całym świecie, 
nie istnieje żaden inny ogólny system (wyłączam amerykański rynek i ICC-SRCC), 

była konieczność, aby wszystkie dane techniczne i 
testowe pochodziły z ogólnie dostępnych i publikowanych informacji a takim jest właśnie 
załącznik do certyfikatu Solar Keymark. Niestety w Polsce nie ma obecnie żadnego 

głoby wykonać takie badania i dać odpowiedni 
protokół. Jeżeli kiedyś w Polsce któryś ośrodek badawczy zdobyłby odpowiednią 
akredytację do certyfikacji, opartej na tych samych procedurach badań co Solar Keymark 

dnostki do listy ośrodków z których 
honorowane by były wyniki badań. Takie rozwiązanie gwarantuje transparentność przy 

Tego typu rozwiązanie pozwoli wyeliminować przypadki finansowania np. przewymiarowanych 

decyzje. Odpowiedni opis szczegółów 

Zalecenia dotyczące stosowania ujednoliconych parametrów 

zostały przekazane do NFOŚiGW w formie osobnych 

Kotły na paliwa stałe w wypadku Programu „Czyste Powietrze” powinny obejmować 

PN EN 303-5, zgodnie z 

ws. wymagań dla kotłów na paliwa stałe, ale bez 

pozwoli wyeliminować 

dotychczasowe praktyki panujące na rynku obchodzenia obowiązujących przepisów, co jest 

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Wielu polskich producentów zainwestowały w 

ostatnich latach dziesiątki milionów złotych w zmianę technologii spełniając tym wymagania 

alczyć na rynku z szara strefa 

wprowadzającą do obrotu urządzenia nie spełniające obowiązujących przepisów przez 

Jednocześnie, warto byłoby 

owiązać z wymogiem dot. jakości 

Dla każdego kotła producent określa paliwo, dla którego będą spełnione 

parametry sytuujące urządzenie w danej klasie. Zasilanie kotłów spełniające wymagania 

ie będzie skutkowało poprawą stanu 

w Programie „Czyste Powietrze” powinny spełniać wymagania 
ekoprojektu obowiązujące od 25.09.2015 bez żadnych wyjątków. Wszystkie regulacje i 
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z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe 
informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z 
energią.  

 
b. ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 811/2013
z  dnia  18  lutego 2013 r. uzupełniające
2010/30/UE w odniesieniu
pomieszczeń,  ogrzewaczy 
regulator temperatury i urządzenie
wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

 
c. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 813/2013
z  dnia 2  sierpnia 2013 r. 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i 

ogrzewaczy wielofunkcyjnych.

 
WW. dokumenty jednoznacznie określają jakość u
do obrotu na terenie UE, i w sposób jednoznaczny określają ich oznakowanie i sposób podawania ich 
parametrów technicznych. 
Regulacje te z jednej strony narzucają na producentów ten sam sposób podawania właściw
technicznych, takich jak sprawność, ale równocześnie narzucają jednolity sposób podawania tych 
danych na urządzeniach, oraz we wszystkich materiałach dot. ww. urządzeń, w taki sposób, aby 
użytkownik końcowy, który nie musi mieć specjalistycznej wiedzy
produkty, i sam zdecydować jakiego typu urządzenie chce zastosować we własnym budynku czy 
mieszkaniu, ew. ogrzewanym budynku.
Zgodnie z ww. dokumentami, każdy z producentów, dystrybutorów, etc., ma obowiązek podawania 
etykiety określającej klasę energetyczną danego urządzenia grzewczego, zgodnie z narzuconymi 
standardami. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe, SPIUG rekomenduje wprowadzenie do zapisów warunków 
dofinansowania modernizacji budynków, w ramach projektu „Czyste Powietrze”,
energetycznej nie niższej niż klasa „A”, przy zachowaniu minimalnych wymogów dot. ww. emisji 
tlenków azotu zgodnie z ekoprojektem
spełniające klasę V, certyfikowane w niezależnych 
przypadku stosowania pomp ciepła do ogrzewania budynków, klasa energetyczna 
powinna być niższa niż klasa „A+”. Zdaniem obydwu organizacji konieczne jest wymaganie 
przekazywania etykiet energetycznych i ka
to to wszystkich urządzeń grzewczych objętych 
wzmocnienie kontroli urządzeń grzewczych, zgodnie z obowiązującym wymogami europejskich 
przepisów ekoprojektu. Brak kontroli prowadzi do wielu zaniedbań a nawet sytuacji patologicznych, 
gdy w niektórych programach s wspierane 
takich jak karta produktu czy etykieta energetyczna.
Takie regulacje, biorąc pod uwagę aktualne możliwości technologiczne producentów, oraz koszty 
modernizacji źródeł ciepła w stosunku do uzyskiwanych efektów ograniczenia emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery, pozwolą na najlepsze wykorzystanie przeznaczonych na ten cel środków.   
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z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe 
informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z 

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 811/2013 
z  dnia  18  lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego

odniesieniu do etykiet efektywności   energetycznej  dla  ogrzewaczy 
ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz

urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz 
wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 813/2013 
z  dnia 2  sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i 

ogrzewaczy wielofunkcyjnych. 

. dokumenty jednoznacznie określają jakość urządzeń grzewczych, które mogą być wprowadzane 
do obrotu na terenie UE, i w sposób jednoznaczny określają ich oznakowanie i sposób podawania ich 

Regulacje te z jednej strony narzucają na producentów ten sam sposób podawania właściw
technicznych, takich jak sprawność, ale równocześnie narzucają jednolity sposób podawania tych 
danych na urządzeniach, oraz we wszystkich materiałach dot. ww. urządzeń, w taki sposób, aby 
użytkownik końcowy, który nie musi mieć specjalistycznej wiedzy technicznej, mógł porównać różne 
produkty, i sam zdecydować jakiego typu urządzenie chce zastosować we własnym budynku czy 
mieszkaniu, ew. ogrzewanym budynku. 
Zgodnie z ww. dokumentami, każdy z producentów, dystrybutorów, etc., ma obowiązek podawania 

iety określającej klasę energetyczną danego urządzenia grzewczego, zgodnie z narzuconymi 

Biorąc pod uwagę powyższe, SPIUG rekomenduje wprowadzenie do zapisów warunków 
dofinansowania modernizacji budynków, w ramach projektu „Czyste Powietrze”,

nergetycznej nie niższej niż klasa „A”, przy zachowaniu minimalnych wymogów dot. ww. emisji 
zgodnie z ekoprojektem, oraz w wypadku kotłów na paliwa stałe wyłącznie kotły 

certyfikowane w niezależnych od producentów ośrodkach badawczych
przypadku stosowania pomp ciepła do ogrzewania budynków, klasa energetyczna 
powinna być niższa niż klasa „A+”. Zdaniem obydwu organizacji konieczne jest wymaganie 
przekazywania etykiet energetycznych i kart produktów zgodnych z wymogami ekoprojektu i dotyczy 
to to wszystkich urządzeń grzewczych objętych programem ”Czyste Powietrze”. Konieczne jest też 
wzmocnienie kontroli urządzeń grzewczych, zgodnie z obowiązującym wymogami europejskich 

ktu. Brak kontroli prowadzi do wielu zaniedbań a nawet sytuacji patologicznych, 
wspierane ą urządzenia nie posiadające podstawowych dokumentów 

takich jak karta produktu czy etykieta energetyczna. 
agę aktualne możliwości technologiczne producentów, oraz koszty 

modernizacji źródeł ciepła w stosunku do uzyskiwanych efektów ograniczenia emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery, pozwolą na najlepsze wykorzystanie przeznaczonych na ten cel środków.   

, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa 

48 662 11 55 94 

z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe 
informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z 

Europejskiego i Rady 
ogrzewaczy 

ogrzewacz pomieszczeń, 
słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz 

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i 

rządzeń grzewczych, które mogą być wprowadzane 
do obrotu na terenie UE, i w sposób jednoznaczny określają ich oznakowanie i sposób podawania ich 

Regulacje te z jednej strony narzucają na producentów ten sam sposób podawania właściwości 
technicznych, takich jak sprawność, ale równocześnie narzucają jednolity sposób podawania tych 
danych na urządzeniach, oraz we wszystkich materiałach dot. ww. urządzeń, w taki sposób, aby 

technicznej, mógł porównać różne 
produkty, i sam zdecydować jakiego typu urządzenie chce zastosować we własnym budynku czy 

Zgodnie z ww. dokumentami, każdy z producentów, dystrybutorów, etc., ma obowiązek podawania 
iety określającej klasę energetyczną danego urządzenia grzewczego, zgodnie z narzuconymi 

Biorąc pod uwagę powyższe, SPIUG rekomenduje wprowadzenie do zapisów warunków 
dofinansowania modernizacji budynków, w ramach projektu „Czyste Powietrze”, urządzenia o klasie 

nergetycznej nie niższej niż klasa „A”, przy zachowaniu minimalnych wymogów dot. ww. emisji 
, oraz w wypadku kotłów na paliwa stałe wyłącznie kotły 

od producentów ośrodkach badawczych. W 
przypadku stosowania pomp ciepła do ogrzewania budynków, klasa energetyczna urządzeń nie 
powinna być niższa niż klasa „A+”. Zdaniem obydwu organizacji konieczne jest wymaganie 

rt produktów zgodnych z wymogami ekoprojektu i dotyczy 
programem ”Czyste Powietrze”. Konieczne jest też 

wzmocnienie kontroli urządzeń grzewczych, zgodnie z obowiązującym wymogami europejskich 
ktu. Brak kontroli prowadzi do wielu zaniedbań a nawet sytuacji patologicznych, 

nie posiadające podstawowych dokumentów 

agę aktualne możliwości technologiczne producentów, oraz koszty 
modernizacji źródeł ciepła w stosunku do uzyskiwanych efektów ograniczenia emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery, pozwolą na najlepsze wykorzystanie przeznaczonych na ten cel środków.    
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W razie potrzeby uzupełnienia założeń Programu „Czyste Powietrze” o kwestie wymienione w w/w 

stanowisku jesteśmy do dyspozycji i chętnie służymy pomocą.

 

Janusz Starościk,    

Prezes Zarządu SPIUG   
 
 
 
Warszawa, 31.08.2018 
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